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1. Základní údaje 

 

Název:                              Základní umělecká škola Králíky 

Adresa:                             Nádražní 483, 561 69 Králíky 

IČO:     720 66 661 

Statutární orgán:       Mgr. Zdeňka Křížková (ředitelka školy) 

Telefon:                            465 631 242 (ředitelka školy),  

     778 523 034 (hospodářka, účetní) 

E-mail:                             zus.kraliky@tiscali.cz, zus@kraliky.cz 

Web:     www.zuskraliky.cz 

Zřizovatel:                       Město Králíky  

Majitel budovy:               Město Králíky 

Forma činnosti:               příspěvková organizace s právní subjektivitou       

Počet odloučených pracovišť:   1  

Adresa odloučeného pracoviště: Červená Voda, č. p. 341 

 

 

 

2. Charakteristika školy 

 

Základní umělecká škola  Králíky zajišťuje výuku a vzdělávání v uměleckých oborech 

(hudebním, tanečním, výtvarném, literárně dramatickém) dětem z Králicka i blízkého okolí. 

Zároveň připravuje své žáky a další zájemce pro studium na středních a vyšších typech 

uměleckých či pedagogických škol. Vedle své hlavní činnosti organizuje také vzdělávací kurzy 

pod doplňkovou činností školy nejen pro děti předškolního věku, ale i dospělé.  

 

Škola sídlí v samostatné budově v ulici Nádražní č. p. 483, jejímž vlastníkem je město Králíky. 

V budově je celkem 12 učeben pro výuku ve všech uměleckých oborech, dále hudební sál 

s kapacitou 100 míst a dva taneční sály, z nichž jeden je využíván jako orchestřiště a učebna 

pro výuku bicích nástrojů. Na odloučeném pracovišti v Červené Vodě sídlíme v budově tamní 

ZŠ a MŠ Červená Voda, č. p. 341, kde máme k dispozici dvě učebny a taneční sál. Vyučující 

využívají dále společný kabinet (sborovna).  

mailto:zus.kraliky@tiscali.cz
mailto:zus@kraliky.cz
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Technické, materiální i nástrojové vybavení učeben i sálů je dlouhodobě na dobré úrovni. Dle 

potřeby a možností školy se jej snažíme doplňovat, obnovovat i inovovat. 

 

 

 

3. Personální zabezpečení 

 

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 

POČET 

 

Hudební obor 

 

Taneční obor 

 

Výtvarný obor 

Literárně 

dramatický obor 

14 4 2 0 

 

POČET 

CELKEM 

 

20 (stav k 30. 9. 2019) 

 

ÚVAZKY 

 

Hudební obor 

 

Taneční obor 

 

Výtvarný obor 

Literárně 

dramatický obor 

9,1 2,6 0,7 0 

 

ÚVAZKY 

CELKEM 

 

12,4 (stav k 30. 9. 2019) 

 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 

POČET 

 

Hospodářka, účetní 

 

Uklízečka 

 

Školník 

1 1 1 

 

POČET 

CELKEM 

 

3 

 

ÚVAZKY 

 

1 

 

1 

 

0,25 

 

ÚVAZKY 

CELKEM 

 

2,25 (stav k 30. 9. 2019) 
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Se začátkem školního roku  2019/2020 měla škola celkem 20 pedagogických pracovníků, dále 

1 zaměstnankyni na MD. Z celkového počtu pedagogů bylo celkem 18 kvalifikovaných (15 

plně kvalifikovaných, 2 uznaní výkonní umělci, 1 s dlouholetou praxí v oboru). Z důvodu 

náhlých personálních změn byl počet pedagogických pracovníků během školního roku navýšen 

až na 22. Nekvalifikovaní učitelé vyučovali pouze na částečný úvazek (zejména studenti 

vyšších ročníků konzervatoře).  

Průměrný věk pedagogů školy byl 42 let (stav k 31. 12. 2019).  

 

Škola měla ve školním roce 2019/2020 nadále samostatného vedoucího učitele pro:  

 taneční obor (pí. Mgr. Soňa Paskerová)      

Na škole nadále působily příslušné předmětové a oborové komise.   

 

 

 

4. Účast pedagogických pracovníků na DVPP 

 

Ve školním roce 2019/2020 se pedagogové školy nadále vzdělávali a navštěvovali příslušné 

semináře a jiné vzdělávací akce na okresní, krajské i celostátní úrovni. 

                  

 

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE nejen AKREDITOVANÉ MŠMT 

 

Září 2019: 

 Užití programu Klasifikace – modul pro učitele – ZUŠ Králíky 

účast:  pedagogický sbor ZUŠ 

 Metodické centrum JAMU Brno 

účast:  Sylva Bartiková, dipl. um. 

 

Říjen 2019: 

 Klavírní sobota (J. Jiraský) – Konzervatoř Brno 

účast:  Mgr. Zdeňka Křížková 

 Možnosti animace – Možnosti dialogu I (NIPOS, útvar Artama), Praha  

účast:  akad. mal. Marie Karenová 
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 Metodické centrum JAMU Brno (2 návštěvy) 

 účast:  Sylva Bartiková, dipl. um. 

 Celostátní setkání učitelů TO – Bystré u Poličky 

účast:  MgA. Monika Golianová, Mgr. Soňa Paskerová, Michaela Musilová 

 Celostátní setkání učitelů HN – Bystré u Poličky 

účast:  Mgr. Denisa Hejtmanská, Dita Roučová 

 Klavírní inspiromat – Chotěboř 

účast:  Mgr. Zdeňka Křížková, Dita Roučová, Olga Zajacová 

 Taneční tvůrčí setkání – Ústí nad Orlicí 

účast:  MgA. Monika Golianová, Mgr. Soňa Paskerová 

 Hudba do škol – „Poslouchám a slyším“ – Olomouc 

účast:  Mgr. Denisa Hejtmanská  

 Valná hromada AZUŠ – Liberec 

 účast:  Mgr. Zdeňka Křížková 

 

Listopad 2019: 

 Metodické centrum JAMU Brno (2 návštěvy) 

 účast:  Sylva Bartiková, dipl. um. 

 Zvyšování kompetencí učitelů HV na ZŠ, SŠ a ZUŠ v oblasti práce s pěveckými 

sbory I – Pardubice (A. Tichá) 

účast:  Petra Fišerová, DiS. 

 Obraz a literární text jako kolektivní dílo s P. Novotným, J. Měřičkou  

(NIPOS, útvar Artama), Praha  

účast:  akad. mal. Marie Karenová 

 Soboty bicích nástrojů – Konzervatoř Brno 

účast:  Jiří Novák 

 

Prosinec 2019 

 TIME management – Pardubice 

účast:  Mgr. Zdeňka Křížková  

 Metodické centrum JAMU Brno  

 účast:  Sylva Bartiková, dipl. um. 
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Leden 2020: 

 Emoce a emoční inteligence pro pedagogy 

účast:  Mgr. Zdeňka Křížková, MgA. Monika Golianová, Mgr. Soňa Paskerová, Zdeněk 

Hejzlar, Michaela Musilová 

 Práce s hlasem a tělem jako cesta k sebeuvědomění a osobnostnímu růstu 

účast:  Petra Fišerová, DiS. 

 Metodické centrum JAMU Brno  

 účast:  Sylva Bartiková, dipl. um. 

 Soboty bicích nástrojů – Brno 

účast:  Jiří Novák 

 Klavírní seminář s J. Jiraským – Choceň 

účast:  Dita Roučová, Mgr. Olga Zajacová 

 Hudba do škol – (R. Rozkovcová, V. Lukasen) – Olomouc 

účast:  Mgr. Denisa Hejtmanská  

 

Únor 2020: 

 Konkurzní řízení na ředitele školy – Praha 

účast:  Mgr. Zdeňka Křížková  

 Metodické centrum JAMU Brno 

 účast:  Sylva Bartiková, dipl. um. 

 

Březen 2020: 

 Metodické centrum JAMU Brno  

 účast:  Sylva Bartiková, dipl. um. 

 

Červen 2020: 

 Metodické centrum JAMU Brno  

 účast:  Sylva Bartiková, dipl. um. 

 

 

 

 

 



  

8 

 

5. Organizace oborů, přehled učebních plánů 

 

Základní umělecká škola Králíky je plně organizovaná a má nadále všechny čtyři obory. 

Kapacita školy činila ve školním roce 2019/2020 celkem 422 žáků. 

 

Počty žáků v jednotlivých oborech dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2019: 

Hudební obor                                                       192 

Taneční obor                                                       169 

Výtvarný obor                                                        61  

Literárně dramatický obor                                     0 

Celkem                       422 žáků 

 

Od 1. 9. 2012 vstoupil v platnost Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání 

ZUŠ Králíky. Dle tohoto dokumentu a příslušných očekávaných výstupů žáka v daném ročníku 

jsme realizovali výuku v přípravných ročnících, dále ve všech ročnících I. i II. stupně 

základního uměleckého vzdělávání.  

 

 

 

6. Výsledky vzdělávání žáků 

 

Výsledky klasifikace v prvním pololetí:       s vyznamenáním  315 žáků 

                 prospělo                 27 žáků 

                 neprospěl                0 žáků                

 

Výsledky klasifikace ve druhém pololetí:    s vyznamenáním  316 žáků 

                prospělo                  17 žáků  

                           neprospěl                   0 žáků 
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7. Údaje o přijímání nových žáků 

 

Žáci byli do ZUŠ Králíky přijímáni po úspěšném absolvování talentové zkoušky. Samotnému 

zápisu nových žáků předcházel tzv. průzkum hudebnosti, který zahájila ředitelka školy 

v měsících květen - červen roku 2020 v MŠ Pivovarská Králíky, MŠ Moravská Králíky, MŠ 

Prostřední Lipka, MŠ Červený Potok, MŠ Bílá Voda a a na obou pracovištích MŠ Červená 

Voda. Na základě výsledků průzkumu hudebnosti bylo rodičům vybraných dětí doporučeno 

vyplnit elektronickou přihlášku na webových stránkách školy, navštívit zápis do ZUŠ a 

absolvovat s dítětem talentovou zkoušku ve stanoveném termínu a čase. 

 

Veřejnost byla o připravovaném zápise nových žáků informována předem, a to: 

 na základě doporučení ředitelky školy (lístečku, který obdrželi rodiče dětí z MŠ                

na základě výsledků průzkumu hudebnosti) 

 v místních zpravodajích  - Králicko, Červenovodský zpravodaj 

 na webových stránkách školy, facebooku školy 

 informačními plakáty v MŠ a na veřejnosti 

 prostřednictvím hlášení městského rozhlasu 

 

Zápisy nových žáků pro školní rok 2020/2021 probíhaly v měsíci červnu 2020. K talentové 

zkoušce z hudebního oboru si děti měli připravit zpěv jednoduché lidové písně, pro talentovou 

zkoušku do výtvarného oboru 3 – 5 vlastních dětských kreseb (prací). Do tanečního oboru byli 

děti přijímáni buďto na základě předchozího výběru (doporučení lektora z přípravných 

tanečních kurzů pod doplňkovou činností školy), nebo na základě úspěšného složení talentové 

zkoušky z taneční, pohybové a rytmické průpravy. S otevřením studia v literárně dramatickém 

oboru pro školní rok 2020/2021 škola neplánovala z důvodu dlouholetého problému sehnat 

kvalifikovaného učitele na částečný úvazek pro tento umělecký obor v regionu.  

 

S přijetím a zařazením věkově staršího nadaného dítěte do vyššího ročníku se počítalo pouze 

v případě volného místa. Výsledky talentové zkoušky a seznam nově přijatých žáků do ZUŠ 

byl zveřejněn pod číselným seznamem na webových stránkách školy, ve veřejně přístupné 

vitríně ZUŠ Králíky i na hlavní nástěnce v I. patře budovy školy. 
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8. Úspěchy žáků v přijímacím řízeních na vyšší typy škol 

 

Základní umělecká škola Králíky průběžně připravuje své žáky ke zkouškám na konzervatoře, 

střední školy s pedagogickým a uměleckým zaměřením, vysoké školy - pedagogické fakulty a 

jiné.  

 

Ve školním roce 2019/2020 byli úspěšně přijati ke studiu na vyšších typech škol tito žáci: 

 

Jméno žáka Název školy Vzdělávací obor 

Richard Kosuk Konzervatoř Pardubice Hra na trombon 

Adéla Švandová Duncan Centre Současný tanec 

Daniela Poláčková SŠUP Ústí nad Orlicí Design oděvů 

Kristýna Koubová SŠUP Ústí nad Orlicí Fotografie a média 

 

 

 

9. Organizace soutěží a přehlídek 

 

Ve školním roce 2019/2020 byla MŠMT vypsána celostátní soutěž pro žáky ZUŠ v těchto 

oborech: 

 hra na kytaru (vč. souborové hry) 

 hra na klavír 

 hra na smyčcové nástroje 

 dechové orchestry 

 jazzové orchestry 

 literárně dramatický obor – sólový a slovesný projev 

 výtvarný obor 

 

 

9.1.  Hudební obor 
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Školní kola soutěže základních uměleckých škol se konala v učebně č. 6 budovy ZUŠ Králíky 

v měsíci únoru roku 2020. Účastnilo se ho 11 žáků klavírního oddělení, konkrétně Markéta 

Seidlová, Anežka Stolariková, Tereza Růčková, Markéta Hegerová (ze třídy Dity Roučové), 

Klára Boušková, Karla Šaríková, Yen Nhi Nguyenová, duo Adam Vondráček a Viktorie 

Bartiková (ze třídy Sylvy Bartikové, dipl. um.), Leontýna Pospíšilová a Štěpán Dalibor 

Slodičák (ze třídy Mgr. Zdeňky Křížkové.)  

 

Do školního kola si připravili soutěžní repertoár také kytaristé Jan Halanič (ze třídy Jaroslava 

Rendla DiS.), Vojtěch Dvořáček, Jan Dvořáček a Aneta Morávková (ze třídy Jana Holoty, 

DiS.). Ze smyčcového oddělení se soutěže zúčastnil Jan Bartik ve hře na violoncello (ze třídy 

Mgr. Denisy Hejtmanské) a dále houslisté Alexandr Brůna a Jonáš Rouča (ze třídy MgA. 

Bohuslava Mimry). 

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ 

VE HŘE NA KLAVÍR 2019/2020 

(vyšší kola soutěže nebyla z epidemiologických důvodů organizována) 

  

HRA NA KLAVÍR 

Markéta Seidlová                   Ia. kategorie          1. cena s postupem do okresního kola 

Anežka Stolariková                Ia. kategorie          1. cena s postupem do okresního kola 

Klára Boušková                     IIa. kategorie          1. cena s postupem do okresního kola 

Leontýna Pospíšilová            IIa. kategorie           1. cena  

Tereza Růčková                    IIIa. kategorie         1. cena 

Štěpán Dalibor Slodičák       IIIa. kategorie          1. cena s postupem do okresního kola 

Karla Šaríková                      IIIa. kategorie          1. cena s postupem do okresního kola 

Yen Nhi Nguyenová             IVa. kategorie             1. cena s postupem do okresního kola 

Markéta Hegerová                 VIa. kategorie          1. cena s postupem do okresního kola 

 

HRA NA KLAVÍR - ČTYŘRUČNÍ HRA 

Adam Vondráček, Viktorie Bartiková                    

                                     IIIb. kategorie          1. cena s postupem do okresního kola 
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ 

VE HŘE NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE A KYTARU 2019/2020  

 

  

HRA NA HOUSLE 

Alexandr Brůna  0. kategorie     1. cena s postupem do okresního kola 

Jonáš Rouča   III. kategorie  1. cena s postupem do okresního kola 

  

HRA NA VIOLONCELLO 

Jan Bartik               II. kategorie       1. cena s postupem do okresního kola 

  

HRA NA KYTARU 

Jan Halanič                           II. kategorie              1. cena s postupem do okresního kola  

Vojtěch Dvořáček                 III. kategorie           1. cena s postupem do okresního kola 

Aneta Morávková                 III. kategorie           1. cena 

Jan Dvořáček                       V. kategorie             1. cena s postupem do okresního kola 

 

 

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA 

SMYČCOVÉ NÁSTROJ A KYTARU 2019/2020  

(vyšší kola soutěže nebyla z epidemiologických důvodů organizována) 

  

HRA NA HOUSLE 

Alexandr Brůna  0. kategorie     2. cena  

  

HRA NA VIOLONCELLO 

Jan Bartik               II. kategorie       1. místo s postupem do krajského kola 

  

HRA NA KYTARU 

Jan Halanič                           II. kategorie              2. cena  

Vojtěch Dvořáček                 III. kategorie           1. cena s postupem do krajského kola 

Jan Dvořáček                       V. kategorie             1. cena 
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9.2. Taneční obor 

 

Žáci tanečného oboru se ve školním roce 2019/2020 přihlásily k účasti v Krajské postupové 

přehlídce dětských skupin scénického tance. Jarní termín organizace přehlídky byl 

z epidemiologických důvodů přeložen na podzim. 

 

 

9.3. Výtvarný obor 

 

Seznam výtvarných soutěží a přehlídek, kterých se účastnili žáci výtvarného oboru ve školním 

roce 2019/2020: 

 

Soutěžní přehlídka – Výtvarný obor ZUŠ 

Žáci připravovali své práce k veřejné prezentaci na soutěžní přehlídce. Krajské kolo bylo 

z epidemiologických důvodů zrušeno. Soutěž byla ukončena. 

 

Mladý tvůrce 2020, SSUP textilní Ústí nad Orlicí 

V této soutěži postoupily mezi 14 hlavních finalistů Rachel Roučová a Daniel Grebeň 

z výtvarného oboru pod vedením akad. mal. Marie Karenové. 

 

MenART 2020 

K závěrečné výstavě prací stipendistů MenART 2020 u předního českého sochaře pana Michala 

Gabriela připravovaly své práce Silvie Urbanová a Lenka Feltlová (opět ze třídy akad. mal. 

Marie Karenové). Výstava měla proběhnout v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. (Z 

epidemiologických důvodů však byla její instalace a vernisáž na sklonku školního roku 

odložena, později instalováno v měsíci červenci 2020 v Berouně.) 

 

 

 

10. Akce organizované školou, spolupráce na mimoškolních  

aktivitách, veřejná činnost 
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Ve školním roce 2019/2020 ZUŠ Králíky sama uspořádala, spolupracovala nebo se programově 

podílela celkem na 49 akcích a vystoupeních. Z epidemiologických důvodů byla organizace 

veřejných akcí a koncertů od 11. 3. 2020 pozastavena. Závěrečné absolventské koncerty, 

výtvarná vernisáž a taneční vystoupení proběhly neveřejnou formou. 

 

Seznam jednotlivých akcí (viz níže). 

 

1. MenART 2020 – 1. tvůrčí setkání 

11. 9. 2020, Brno 

 účast žákyně Silvie Urbanové a pí. učitelky Marie Karenové na setkání se sochařem 

Michalem Gabrielem 

 

2. Koncert Dechového orchestru ZUŠ Králíky 

12. 9. 2019, Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě 

 

3. Můj první koncertík  

24. 10. 2019, Evropský dům Králíky 

 první vystoupení nejmladších žáků hudebního oboru (rozděleno časově s odstupem na 

dva koncerty) 

 

4. Projektový den ve škole pro žáky tanečního oboru ZUŠ 

30. 10. 2019, budova ZUŠ Králíky 

 spolupráce s lektory M. Šponiarovou a P. Michalovičovou, hrazeno z prostředků OP 

VVV – Šablony II ZUŠ Králíky 

 

5. Projektový den mimo školu pro žáky dechového orchestru ZUŠ 

2. - 3. 11. 2019, areál Bedřichovka, Orlické Záhoří 

 spolupráce s lektorem J. Hlaváčem, hrazeno z prostředků OP VVV – Šablony II ZUŠ 

Králíky 

 

6. MenART 2020 – 2. tvůrčí setkání 

9. 11. 2020, UMPRUM Praha 
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 účast žákyně Silvie Urbanové a pí. učitelky Marie Karenové na setkání se sochařem 

Michalem Gabrielem 

 

7. Koncertík 

14. 11. 2019, Evropský dům Králíky 

 vystoupení mladších žáků hudebního oboru 

 

8. Obrazy mezi knihami – vernisáž výtvarné výstavy 

19. 11. 2019, Městská knihovna Králíky 

 společný projekt spolupráce městské knihovny a tvorby výtvarných prací a ilustrací ke 

knížkám žáků ZUŠ z odl. pracoviště v Červené Vodě, pod vedením Mgr. Ivy Dolečkové 

 

9. Koncert žáků hudebního oboru 

21. 11. 2019, Evropský dům Králíky 

 

10. Slavnostní večer Města Králíky – poděkování bývalým zastupitelům 

25. 11. 2019, Evropský dům Králíky 

 V doprovodném programu vystoupil Richard Kosuk (trombon) ze třídy Milana Fogla, 

Klára Boušková (klavír) ze třídy Sylvy Bartikové 

 

11. Společenský večer seniorů 

28. 11. 2019, Klub Na Střelnici Králíky 

 v doprovodném programu vystoupili žáci tanečního oboru pod vedením Zdeňka 

Hejzlara, Mgr. Soni Paskerové a MgA. Moniky Golianové 

 

12. Výtvarná dílna k jarmarku žáků ZUŠ z odl. pracoviště v Červené Vodě 

28. 11. 2019, budova ZŠ a MŠ v Červené Vodě 

 

13. Soustředění flétnového souboru pod vedením Denisy Hejtmanské 

30. 11. 2019, budova ZUŠ 

 

14. Adventní koncerty ZUŠ Králíky 

6. 12. 2019, klášter Hora Matky Boží 
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 série tří dopoledních koncertů pro školy, účast žáků, učitelů hudebního a tanečního 

oboru 

 

15. Adventní koncert ZUŠ Králíky 

8. 12. 2019, klášter Hora Matky Boží 

 večerní koncert pro školy, účast žáků a učitelů hudebního a tanečního oboru 

 

16. Vánoční koncert  

11. 12. 2019, tělocvična budovy ZŠ a MŠ Červená Voda 

 koncert a vánoční vystoupení pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ Červená Voda, účast žáků 

hudebního a tanečního oboru ZUŠ 

 

17. Vánoční jarmark 

15. 12. 2019, Velké náměstí Králíky 

 vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ a dětí z MŠ Pivovarská  

 ve spolupráci s Městem Králíky, SRP při ZUŠ Králíky, ZŠ a MŠ, organizacemi a spolky 

 

18. Vánoční čas 

18. 12. 2019, Domov důchodců sv. Zdislavy Červená Voda 

 vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru 

 

19. Lichkovská vigílie 

23. 12. 2019, kostel sv. Josefa Dělníka, Lichkov 

 vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ 

 

20. Štědrovečerní „Troubení z věže“ 

24. 12. 2019, kostel sv. Michaela Králíky 

 vystoupení žáků dechového oddělení pod vedením Milana Fogla 

 

21. Silvestrovské muzicírování, hudební setkání v Heřmanicích 

31. 12. 2019, kostel Heřmanice 

 vystoupení žáků dechového oddělení pod vedením Milana Fogla 
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22. Koncertík  

16. 1. 2020, Evropský dům Králíky 

 

23. Koledovanie v Miedzylesie (Polsko) 

18. 1. 2020, Miedzylesie 

 příhraniční spolupráce partnerských měst, vystoupení žáků dechového oddělení pod 

vedením Milana Fogla 

 

24. Projektový den mimo školu pro žáky tanečního oboru ZUŠ 

22. 1. 2020, Mahenovo divadlo Brno 

 spolupráce s odb. pracovníkem M. Foretníkem z Mahenova divadla, hrazeno 

z prostředků OP VVV – Šablony II ZUŠ Králíky 

 

25. Koncert žáků hudebního oboru 

23. 1. 2020, Evropský dům Králíky 

 

26. VI. PLES ZUŠ Králíky 2020 

31. 1. 2020, Klub Na Střelnici Králíky 

 k tanci a poslechu hrál Dechový orchestr ZUŠ Králíky pod vedením Bc. Milana Fogla  

 předtančení žáků tanečního oboru pod vedením Michaely Musilové, výstava prací žáků 

výtvarného oboru ZUŠ 

 ve spolupráci se SRP při ZUŠ Králíky 

 

27. Školní kolo soutěže ZUŠ – klavír 

3. 2. 2020, učebna č. 6 budovy ZUŠ Králíky 

 

28. Koncertík 

6. 2. 2020, Evropský dům Králíky 

 

29. Soustředění pro žáky tanečního oboru ZUŠ 

14. 2. 2020, budova ZUŠ Králíky 

- ve spolupráci s lektorem Šimonem Kubáněm 
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30. MenART 2020 - 3. tvůrčí setkání 

15. 2. 2020, Praha 

 účast žákyně Lenky Feltlové a pí. učitelky Marie Karenové na setkání se sochařem 

Michalem Gabrielem 

 

31. Králický karneval 

15. 2. 2020, Velké náměstí Králíky 

 vystoupení žáků pěveckého sboru a pěveckého oddělení pod vedením Petry Fišerové 

 

32. Školní kolo soutěže ZUŠ – smyčce 

20. 2. 2020, učebna č. 6 budovy ZUŠ Králíky 

 

33. Soustředění pro žáky tanečního oboru ZUŠ 

21. 2. 2020, budova ZUŠ Králíky 

- ve spolupráci s lektorem Šimonem Kubáněm 

 

34. Školní kolo soutěže ZUŠ – kytara 

25. 2. 2020 učebna č. 6 budovy ZUŠ Králíky 

 

35. Okresní kolo soutěže ZUŠ – hra na kytaru 

25. 2. 2020, ZUŠ Petra Ebena Žamberk 

 

36. Koncert žáků hudebního oboru 

27. 2. 2020, Evropský dům Králíky 

 

37. Ukázkové hodiny TO 

27. 2. 2020, odl. pracoviště Červená Voda 

 

38. Ukázkové hodiny TO 

3. 3. 2020, budova ZUŠ Králíky 

 

39. Ukázkové hodiny pro rodiče – Kurz taneční a pohybové výchovy pro MŠ 

10. 3. 2020, budova ZUŠ Králíky 
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40. Okresní kolo soutěže ZUŠ – hra na smyčcové nástroje 

10. 3. 2020, ZUŠ Alfonse Muchy Letohrad 

 

41. Koncertík 

11. 3. 2020, Evropský dům Králíky 

 

42. Mladý módní tvůrce 

Březen 2020, SUPŠ textilní Ústí nad Orlicí 

 účast žáků v soutěži z výtvarného oboru pod vedením M. Karenové (Ráchel Roučová, 

Daniel Grebeň) 

 

43. Absolventská vernisáž výstavy - neveřejné 

12. 6. 2020 – 17. 7. 2020, prostory Městské knihovny Králíky 

 vernisáž výstavy prací absolventů I. stupně výtvarného oboru ze třídy akad mal. Marie 

Karenové (Kristýna Koubová, Daniela Poláčková, Jaroslav Bajt)    

 hudební spolupráce – Jan Dvořáček (kytara) 

 

44. Absolventský koncert I. - neveřejné 

17. 6. 2020, Klub Na Střelnici 

 závěrečný koncert absolventů hudebního oboru ZUŠ Králíky  

Adéla Švandová  zbc. flétna, I. stupeň ze třídy Mgr. Denisy Hejtmanské 

Lucie Strnadová  zbc. flétna, I. stupeň ze třídy Mgr. Denisy Hejtmanské 

Eliška Vonzová  klavír, I. stupeň ze třídy Sylvy Bartikové, dipl. um. 

Jan Dvořáček   kytara, I. stupeň ze třídy Jana Holoty DiS. 

Viktorie Bartiková  klavír, I. stupeň ze třídy Mgr. Olgy Zajacové 

 

45. Absolventský koncert II. - neveřejné 

19. 6. 2020, Klub Na Střelnici 

 závěrečný koncert absolventů hudebního oboru ZUŠ Králíky  

Šára Kučerová  klarinet, I. stupeň ze třídy Davida Serbouska, dipl.um. 

Kristýna Morávková  klarinet, I. stupeň ze třídy Davida Serbouska, dipl.um. 

Eliška Vonzová  zbc. flétna, I. stupeň ze třídy Mgr. Denisy Hejtmanské 

Adam Vondráček  klavír, I. stupeň ze třídy Sylvy Bartikové, dipl. um. 

David Stránský  trubka, I. stupeň ze třídy Bc. Milana Fogla 
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46. Vítání léta hudbou 

21. 6. 2020, Klub Na Střelnici Králíky 

 koncert u příležitosti celoevropského svátku hudby pod záštitou Klubu Na Střelnici 

 vystoupení hostů - absolventů ZUŠ Richarda Kosuka (trombon) a Patrika Pauka 

(trubka) ze třídy Bc. Milana Fogla 

 dále koncert Old Time Jazzbandu z Loučné nad Desnou 

 

47. Absolventské vystoupení žáků tanečního oboru z Červené Vody a Králík - neveřejné 

25. 6. 2019, Klub Na Střelnici Králíky 

 závěrečné vystoupení 7. A ročníku I. stupně z Králík a 7. ročníku I. stupně z Červené 

Vody tanečního oboru ZUŠ  

 absolventi - 7. A ročník I. stupně Králíky: Dao Le Qui, Matyáš David, Alžběta Málková, 

Kamila Martincová, Eliška Švestková 

 absolventi - 7. ročník I. stupně Červená Voda: Veronika Altmanová, Nika Františka 

Anderlová, Daniel Bartoň, Eliška Horníčková, Liliana Janjuková, Lucie Seidlová, Linda 

Stejskalová, Vendula Vaníčková 

 choreografie Zdeněk Hejzlar, Soňa Paskerová, Monika Golianová 

 

48. Absolventské vystoupení žáků tanečního oboru z Červené Vody a Králík - neveřejné 

26. 6. 2019, Klub Na Střelnici Králíky 

 závěrečné vystoupení 7. B ročníku I. stupně a 4. ročníku II. stupně tanečního oboru ZUŠ 

 absolventi - 7. B ročník I. stupně Králíky: Jonáš Habas, Eva Hlavová, Barbora 

Kalousová, Denisa Machovičová, Tereza Moravíková, Sára Podolská, Jasmína 

Rosenbergerová 

 absolventi - 4. ročník II. stupně: Martin Dostál, Doubravová Zuzana, Adéla Kalousová, 

Michaela Novotná, Leona Žižková 

 choreografie Michaela Musilová, Zdeněk Hejzlar, Soňa Paskerová 

 

49. MenART 2020 - 4. tvůrčí setkání 

27. 6. 2020, Praha 

 účast žákyně Lenky Feltlové a pí. učitelky Marie Karenové na setkání se sochařem 

Michalem Gabrielem 
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11.  Mezinárodní aktivity 

 

Žáci žesťové třídy pod vedením Milana Fogla se zúčastnili vystoupení „Koledovanie“ 

v polském partnerském městě Miedzylesie. Byla v plánu také účast žáků klavírního oddělení 

pod vedením Sylvy Bartikové, dipl. um. na mezinárodní klavírní soutěži Karlovarská růžička a 

dále účast Dechového orchestru ZUŠ Králíky na festivalu „Thumer Orchestreftreff 2020“ v 

Německu. (Z epidemiologických důvodů byly obě akce zrušeny.) 

 

 

 

12.  Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi 

 

Základní umělecká škola Králíky již dlouhodobě spolupracuje se zřizovatelem městem Králíky, 

obcí Červená Voda, okolními obcemi, Sdružením rodičů a přátel při ZUŠ Králíky z. s., různými 

organizacemi, spolky a školami při pořádání nejrůznějších kulturních akcí v regionu. 

 

Na dlouholetou spolupráci se zřizovatelem městem Králíky navázala zejména při pořádání 

slavnostního večera města Králíky, dále při organizaci adventních akcí na Králicku, 

společenského posezení seniorů a jiné. Tradiční akcí, na které se spolupodílela ZUŠ Králíky, 

spolek Sdružení rodičů a přátel při ZUŠ Králíky z. s., město Králíky, místní ZŠ, MŠ, organizace 

a spolky byl Vánoční jarmark, který se konal v neděli 15. prosince 2019.  Žáci žesťového 

souboru zahráli na Štědrý den známé české koledy z věže kostela sv. Michaela v Králíkách, 

účastnili se na silvestrovském koncertě v obci Heřmanice a v lednu zavítali do polského města 

Miedzylesie na tradiční akci „Koledovanie“. Žáci pěveckého sboru pod vedením Petry Fišerové 

vystoupili a zazpívali na Velkém náměstí v Králíkách pásmo pohádkových a lidových písní u 

příležitosti králického karnevalu v měsíci únoru 2020. 

 

Na spolupráci s obcí Červená Voda a tamní ZŠ a MŠ Červená Voda naše škola navázala u 

příležitosti pozvání na Adventní koncert ZUŠ, který se konal v klášteře Hora Matky Boží na 

Hedeči. Pro mladší děti z MŠ a I. stupně ZŠ uspořádala vánoční pásmo koled a tanců, které se 

odehrálo v prostoru tělocvičny budovy ZŠ a MŠ Červená Voda. 
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S obcí Lichkov spolupracovali naši žáci a učitelé ve vánočním čase při koncertě „Lichkovská 

vigílie“, který se konal v kostele sv. Josefa Dělníka v Lichkově. Místní lichkovský „lidový“ 

pěvecký sbor vystoupil také jako host v rámci kulturního programu Vánočního jarmarku.  

 

Se ZŠ a MŠ v regionu spolupracovala ZUŠ Králíky především formou pozvání na akce školy a 

realizací dopoledních představení pro školy – Adventní koncert ZUŠ Králíky. Pro děti z MŠ 

Králicka a okolí a MŠ Červená Voda otevřela ZUŠ Králíky pod doplňkovou činností dva kurzy 

taneční a pohybové výchovy pro předškolní děti ve věku od 4 – 6 let, které probíhaly v měsících 

říjen 2019 – únor 2020 pod vedením Michaely Musilové. (Z epidemiologických důvodů byla 

jejich organizace od měsíce března 2020 pozastavena a kurzy byly následně na základě 

rozhodnutí ředitelky školy až do konce školního roku ukončeny.) 

 

Se začátkem měsíce června 2020 navštívila ředitelka školy místní MŠ Pivovarská Králíky, MŠ 

Moravská Králíky a dle domluvy i některé okolní mateřské školy - za účelem tradičního 

průzkumu hudebnosti dětí. Na základě tohoto průzkumu byly vybrané děti pozvány k zápisu do 

ZUŠ pro školní rok 2020/2021, který se konal ve druhé polovině měsíce června v budově ZUŠ 

Králíky i na odloučeném pracovišti v budově ZŠ a MŠ Červená Voda. Děti byly k zápisu 

pozvány individuálně na předem stanovený termín a čas. 

 

S Klubem Na Střelnici Králíky škola nadále spolupracovala při organizaci žákovských koncertů 

v Evropském domě až do poloviny měsíce března 2020, VI. Plesu ZUŠ Králíky 2020, dále ke 

konci školního roku při organizaci neveřejných absolventských koncertů a závěrečných 

vystoupení žáků tanečního oboru v prostorách kulturního domu, při koncertě Vítání léta 

hudbou. Další tradiční veřejné plánované akce (Mezinárodní den tance, ZUŠ OPEN, žákovské 

koncerty) byly z epidemiologických důvodů a nařízení vlády zrušeny. 

 

S Městským muzeem Králíky škola spolupracovala v rámci adventních nedělí a koncertu 

„Chanuka advent“ v podání T. Rejškové, M. Petužákové a P. Rutha.  

 

Žáci výtvarného oboru z odloučeného pracoviště v Červené Vodě se podíleli na projektu 

Městské knihovny Králíky. Uspořádali společně výstavu žákovských prací – „Obrazy mezi 

knihami“. Ke konci školního roku byla v prostorách městské knihovny instalována výstava 

závěrečných výtvarných prací absolventů ZUŠ. 
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Pro obyvatele Domova důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě jsme uspořádali v měsíci září u 

příležitosti pouti v Červené Vodě koncert Dechového orchestru ZUŠ Králíky, dále i vánoční 

vystoupení v adventním čase. 

 

S MAS Orlicko navázala naše škola spolupráci při konzultacích k realizaci projektu Šablony II 

ZUŠ Králíky – z OP VVV a tvorbě Místního akčního plánu vzdělávání. 

 

 

 

13. Propagační činnost, doplňková činnost, spolupráce se  SRP  

při ZUŠ Králíky 

 

13.1 Propagační činnost 

 

ZUŠ Králíky svou činnost, výsledky práce žáků a učitelů, pravidelně prezentuje formou 

organizace koncertů, vystoupení a výstav, o kterých veřejnost informuje prostřednictvím 

plakátů a pozvánek uveřejněných na veřejných vývěskách, na webových stránkách školy, 

facebooku školy, v Google kalendáři na webových stránkách města Králíky, v místních 

zpravodajích Králicko a Červenovodský zpravodaj, nebo prostřednictvím hlášení v městském 

rozhlase. 

 

Žáci všech oborů ZUŠ Králíky společně vystoupili nebo se programově podíleli na realizaci 

a organizaci Adventního koncertu v klášteře Hora Matky Boží, Vánočního jarmarku a               

VI. společenského plesu ZUŠ Králíky 2020. Společně nacvičili krátké vánočně laděné 

představení pro obyvatele Domova důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě a děti z MŠ Červená 

Voda a vybraných tříd I. stupně ZŠ Červená Voda. 

 

Hudební obor pořádal ve školním roce 2019/2020 od měsíce října do poloviny měsíce března 

pravidelné koncerty starších žáků hudebního oboru a „koncertíky“ mladších žáků hudebního 

oboru. V prosinci roku 2019 se žáci se svými učiteli účastnili „Vánočního jarmarku“ a koncertu 

„Lichkovská vigílie“ v Lichkově. Žáci dechového žesťového oddělení pod vedením Milana 

Fogla zahráli také tradiční vánoční koledy přímo na Štědrý den z věže kostela sv. Michaela 

v Králíkách a účinkovali také na silvestrovském novoročním koncertě v Heřmanicích. 
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Žáci pěveckého sboru pod vedením Petry Fišerové společně nacvičili písmo lidových písní a 

písní z pohádek, se kterým samostatně vystoupili na králickém karnevale. Vybraní žáci 

klavírního oddělení, kytarového oddělení a smyčcového oddělení úspěšně reprezentovali naši 

školu při soutěžích (viz výsledkové listiny - soutěže ZUŠ.) 

 

Dechový orchestru ZUŠ Králíky vystoupil v září o pouťové neděli v Domově důchodců sv. 

Zdislavy v Červené Vodě, zahrál z části jako doprovodná kapela při VI. Plese ZUŠ Králíky 

2020. Žáci absolventských ročníků z žesťové třídy vystoupili jako hosté a zahráli si 

s dixielandem Old Time Jazz Band u příležitosti tradičního koncertu Vítání léta hudbou, který 

organizoval Klub Na Střelnici Králíky. Závěrečné dva absolventské koncerty žáků I. stupně 

hudebního oboru se konaly v měsíci červnu 2020 v prostorách Klubu Na Střelnici neveřejnou 

formou.  

 

Taneční obor a jeho žáci dle možností vystupovali na školních i mimoškolních společenských 

akcích v rámci regionu (Posezení seniorů, VI. Ples ZUŠ Králíky 2020, společenské plesy).  

Závěrečná absolventská vystoupení byla realizována ve dvou termínech ke konci měsíce června 

2020 neveřejně. Žáci své taneční umění předvedli rodičům také během školního roku na 

ukázkových hodinách v prostorách školy.  

 

Výtvarný obor prezentoval během školního roku práce svých žáků na řadě soutěží a přehlídek, 

dvě žákyně ze třídy akad. mal. Marie Karenové absolvovaly v rámci stipendijního programu 

MenART 2020 čtyři tvůrčí setkání u sochaře pana Michala Gabriela. Ostatní žáci z obou 

pracovišť spolupracovali při tvorbě výzdoby VI. Plesu ZUŠ Králíky 2020, vyráběly výrobky 

z keramiky pro Vánoční jarmark. Žáci z odl. pracoviště v Červené Vodě vystavili své práce a 

ilustrace ke knížkám v prostorách Městské knihovny Králíky. V témže prostoru byla ke konci 

školního roku instalována také závěrečná absolventská výstava prací žáků výtvarného oboru. 

 

 

13.2 Doplňková činnost 

 

Od měsíce října 2019 otevřela ZUŠ Králíky pod doplňkovou činností (dále jen DČ) opět dva 

vzdělávací kurzy taneční a pohybové výchovy pro předškolní děti ve věku 4 – 6 let pod vedením 
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Michaely Musilové. Kurzy navštěvovaly děti z MŠ města Králíky, Červené Vody a okolí. Pro 

dospělé a starší studenty byly otevřeny večerní Kurzy kresby a malby, které vedla akad. mal. 

Marie Karenová. 

Dne 31. ledna 2020 se konal ve spolupráci se spolkem SRP při ZUŠ z. s., VI. Ples ZUŠ Králíky 

2020. Svá vystoupení tam předvedli žáci tanečního oboru, k tanci i poslechu hrál Dechový 

orchestr ZUŠ Králíky. Prodejní výstavu prací připravili se svými vyučujícími žáci výtvarného 

oboru. 

 

 

13.3 Spolupráce se SRP při ZUŠ Králíky 

 

Základní umělecká škola Králíky již dlouhodobě spolupracuje spolkem Sdružení rodičů a přátel 

při ZUŠ Králíky, z.s.. Zástupci spolku pravidelně pomáhali škole při organizaci nejrůznějších 

koncertů, vystoupení, workshopů a akcí.  

 

 

 

14.  Materiálně technické vybavení a zabezpečení 

 

Základní umělecká škola Králíky sídlí v budově, jejímž vlastníkem je její zřizovatel - město 

Králíky. ZUŠ Králíky disponuje nástrojovým inventářem, který žákům zapůjčuje, průběžně ho 

doplňuje a inovuje. Od roku 2016 je budova školy částečně zabezpečena proti vniku 

nežádoucích osob. Je opatřena elektronickým systémem. 

 

Škola dlouhodobě spolupracuje se zřizovatelem na opravách budovy školy. Hlavní budova 

v Nádražní ulici vzhledem ke svému stáří nadále vyžaduje rozsáhlejší opravy (oprava 

hudebního sálu po stavu havárie kanalizace, oprava střechy, komínů, vnějšího pláště budovy, 

zadní opěrné zídky…). V letních měsících se započala v hlavní budově školy rekonstrukce - 

realizace výměny topných těles, příprava stavby vnější centrální kotelny s kogenerační 

jednotkou, ze které bude v budoucnu škola vytápěna. 
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Ředitelka školy průběžně jedná se zřizovatelem o nutnosti oprav. Před budovou školy jsou 

vysázeny již letité stromy a keře. Celý parčík před hlavní budovou by bylo třeba také obnovit. 

Chybí dostatek parkovacích míst. 

 

 

 

15.    Informace o odloučeném pracovišti 

 

Základní umělecká škola Králíky má dvě místa poskytovaného vzdělávání, a to hlavní budovu 

ZUŠ Králíky a jedno odloučené pracoviště, které se nachází v budově ZŠ a MŠ Červená Voda 

č. p. 341.  

Na odloučeném pracovišti poskytujeme žákům výuku a vzdělávání v hudebním, tanečním a 

výtvarném oboru. Pro výuku tanečního oboru zde máme k dispozici taneční sál, pro výuku 

hudebního oboru dvě učebny, z nichž ta větší je využívána jak pro kolektivní výuku hudebního 

oboru, tak i pro výuku oboru výtvarného. Menší učebnu využíváme zejména pro individuální 

výuku hudebního oboru. V hudebním oboru jsme ve školním roce 2019/2020 realizovali výuku 

v zaměřeních hra na klavír, sólový a sborový zpěv, hra na zobcovou flétnu, hra na žesťové 

nástroje, příčnou flétnu. Dále zajišťovali žákům výuku také v teoretických kolektivních 

předmětech, a to přípravná hudební výchova a hudební nauka.  

 

Budova ZŠ a MŠ Červená Voda je v majetku obce Červená Voda. Spolupráce s obcí i s vedením 

ZŠ a MŠ Červená Voda na jejích opravách a rozvoji je na velmi dobré úrovni. Všechny učebny 

ZUŠ se nacházejí v přízemí budovy a jsou bezbariérové. 

 

 

16.   Ekonomické zajištění činnosti 

 

V kalendářním roce 2019 hospodařila škola s těmito finančními prostředky: 

 

 

Hlavní činnost:  

 

Výnosy: Školné a půjčovné:   1 151 612,- 

  Dotace na platy - KÚ:   8 104 875,- 
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  Dotace Šablony ZUŠ II:  301 402,- 

  Dotace na provoz – zřizovatel: 33 000,-  

  Ostatní výnosy:   1 100,- 

  Výnosy z prodeje materiálu:  19 945,- 

  Čerpání fondů:   57 500,- 

  Úroky:     742,09 

  Celkem:    9 670 176,09 Kč 

 

Náklady: Platy zaměstnanců:   6 093 953,- 

  Odvody:    2 042 936,- 

  Ostatní sociální náklady:  272 997,46 

  Zákonné sociální pojištění:  24 427,- 

  Odpisy majetku:   24 924,- 

  Nákup drobného majetku:  336 749,30 

  Opravy a udržování:   10 459,-  

  Cestovné:    33 449,- 

  Reprezentace:    4 434,- 

  Služby:    230 271,64 

  Spotřeba energií:   277 441,06 

  Materiál:    19 999,60 

  Ostatní provozní náklady:  241 780,23 

  Ostatní náklady z činnosti:  15 061,-  

  Celkem:    9 628 882,29 Kč 

 

Hospodářský výsledek:  41 293,80 Kč 

 

Doplňková činnost: 

Výnosy: Kurzovné:   69 450,- 

  Zápůjčné:   3 600,- 

  Vstupné:   42 370,- 

  Výnosy z pronájmu byt: 73 274,- 

Prodej zboží:   63 533,-   

  Čerpání fondů:  30 492,- 

  Ostatní výnosy:  16 170,- 
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  Celkem:   298 889,- Kč  

 

Náklady: Materiál:   25 985,- 

  Energie:   13 129,-     

  Prodané zboží:  40 781,- 

  Služby:   46 621,- 

  Platy (dohody):  21 250,- 

  Celkem   147 766,- Kč 

 

  Hospodářský výsledek: 151 123,- Kč 

 

 

 

17.    Údaje o výsledcích z kontrol a inspekcí 

 

V září 2019 proběhla v ZUŠ Králíky veřejnosprávní kontrola v oblasti hospodaření příspěvkové 

organizace. Kontrolu provedla firma ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o. z Rychnova nad 

Kněžnou. 

 

 

 

18.   Závěr 

 

Ve školním roce 2019/2020 škola zajišťovala žákům umělecké vzdělávání v hudebním, 

tanečním a výtvarném oboru dle platného Školního vzdělávacího programu ZUV v přípravném 

studiu a ve všech ročnících I. a II. stupně základního uměleckého vzdělávání. Studium v 

literárně dramatickém oboru nebylo z důvodu dlouhodobého problému sehnat kvalifikovaného 

učitele pro tento obor v tomto školním roce otevřeno. Od 11. 3. – 11. 5. 2020 z důvodu uzavření 

škol začali všichni pedagogové školy poprvé vzdělávat všechny žáky základní umělecké školy 

distanční formou.  

 

Od 1. 9. 2020 se škola poprvé zapojila do projektu OP VVV – Šablony II ZUŠ Králíky, který 

je zaměřen na posílení v oblastech zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků, rozvojové 
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aktivity ZUŠ, personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů a jejich 

vzájemnou spolupráci, aktivity rozvíjející práci s ICT ve vzdělávání, podpora spolupráce 

s rodiči žáků a veřejností. Z důvodu rozšíření nabídky škola otevřela pod doplňkovou činností 

vzdělávací kurzy pro děti předškolního věku a dospělé. Spolupráce s ČHTM byla v tomto roce 

z epidemiologických důvodů pozastavena. 

 

Žáci během školního roku velmi dobře a kvalitně reprezentovali naši školu při hudebních 

soutěžích a přehlídkách na okresní až krajské úrovni. Vyšší kola soutěže ZUŠ nebyla od 11. 3. 

2020 dále organizována, soutěž byla ukončena. Vybraní žáci školy byli nadále úspěšní také při 

talentových zkouškách při přijetí na konzervatoře, školy s uměleckým či pedagogickým 

zaměřením. Učitelé nadále zpestřovali běžnou výuku žákům o organizovaná soustředění, 

workshopy s odbornými lektory, exkurze či zájezdy na kulturní představení do vzdálenějších 

divadel. 

ZUŠ Králíky si dle mého názoru drží v rámci regionu velmi dobrou úroveň. Škola se za pomoci 

zřizovatele nadále rozvíjí a podílí na bohatém kulturním životě v Králíkách i blízkém okolí. 

 

V Králíkách dne 31. 10. 2020                  

 

 

 

 

Mgr. Zdeňka Křížková 

     ředitelka školy 


